
 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

VIII SEMINARIUM METEORYTOWE 

Olsztyn, 24 ‒ 25 kwietnia 2015 r. 

 

 

 

Imię ………………………………………………… 

Nazwisko ……………………………………………. 

Tytuł naukowy ……………………………………… 

Afilacja/Miejscowość ………………………………………………………………………….... 

E-mail ………………………………………………… 

Telefon kontaktowy ………………………………... 

Tytuł referatu/posteru* (niepotrzebne skreślić) 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

 

 

Opłatę konferencyjną w wysokości 100 zł należy przesłać do dnia 20.04.2015. na konto:  

Polskie Towarzystwo Meteorytowe 
ul. Będzińska 60 

41-200 Sosnowiec 
nr konta: 08 1240 2988 1111 0000 3138 4304 

 
z dopiskiem: VIII Seminarium Meteorytowe – imię i nazwisko uczestnika 

             

 

Dane płatnika do wystawienia faktury VAT* (Prosimy o pełne dane jednostki) 

 

Nazwa płatnika............................................................. 

Adres: ........................................................................... 

....................................................................................... 

 NIP : ......... ‒ ............ ‒   ........  ‒ ......... 

 

 

Prosimy o przesłanie Formularza Zgłoszeniowego do dnia 20.04.2015. na adres ela@planetarium.olsztyn.pl 

Zgłoszenia referatów wraz z abstraktami przyjmowane są do 10.04.2015 na adres ptmet@wp.pl 

 

 



DODATKOWE INFORMACJE 

 

 wszystkie informacje dotyczące konferencji można znaleźć na stronie internetowej, pod adresem: 
http://www.ptmet.org.pl/Seminarium-2015/ 
 

 Szczegółowy plan konferencji zostanie przesłany wraz z II komunikatem konferencyjnym. 
 

 Jednocześnie informujemy, że w piątek popołudniu odbędzie się Walne Zebranie PTMet. Prosimy o 
niezawodny udział w Walnym Zebraniu wszystkich członków PTMet ze względu na szczególnie ważną 
dla przyszłej działalności PTMet tematykę obrad. 

 

 Rezerwacje noclegów we własnym zakresie. 

Do dnia 15 IV 2015 r. polecamy indywidualne rezerwacje w hotelu Villa Pallas przy ul. Żołnierskiej 4,  

e-mail: villa@villapallas.pl, telefon: 89 535 0115 (na hasło VIII Seminarium Meteorytowe ze zniżką): 

 pokój 1-osobowy ze śniadaniem 125 zł/dobę (100 zł/dobę bez śniadania) 

 pokój 2-osobowy ze śniadaniem 190 zł/dobę (140 zł/dobę bez śniadania) 

Można oczywiście rezerwować noclegi indywidualnie także w innych miejscach. 

 Instrukcja do przygotowania abstraktów wystąpień 

Streszczenia referatów powinny być przygotowane w edytorze MS Word. Rozmiar arkusza A4, 
marginesy 2,5 cm (wszystkie). Tekst, pisany czcionką Times New Roman, powinien być zorganizowany w 
porządku: na środku tytuł (wielkość czcionki 14 pkt), poniżej (wielkość czcionki 12 pkt, odstęp 
pojedynczy) imię nazwisko autora (autorów) oraz afiliacje, następnie słowa kluczowe, tekst główny 
(wyjustowany) oraz spis literatury. Sugerowana objętość streszczenia nie powinna przekraczać trzystu 
słów (jeden arkusz A4), w streszczeniu można umieszczać kolorowe ilustracje.  

Ze strony internetowej seminarium: 

http://www.ptmet.org.pl/Seminarium-2015/ 

można pobrać gotowy template do przygotowania abstraktu. Nadesłane streszczenia zostaną 
opublikowane w formie materiałów konferencyjnych. 

Termin nadsyłania streszczeń: 10.04.2015. 

 


